
miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU pu-DC-ION

O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION

dla instalacji odbiorczych / instalacji dystrybucyjnych / systemów dystrybucyjnych

przyłączonych do systemu przesyłowego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

działając na podstawie  Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci okreś lający wymogi dotyczące przy łączenia odbioru

(dalej: NC DC), oświadcza, że dla przyłączonej instalacji/systemu  przyłączanego do systemu 

przesyłowego w: 

……………………………………………………………………………………………….
(punkt/punkty przyłączenia instalacji / systemu)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania 

na obecnym etapie realizacji dla przyłączonej instalacji odbiorczej lub systemu dystrybucyjnego 

przyłączanych do systemu przesyłowego.

Instalacja odbiorcza lub instalacja dystrybucyjna lub system dystrybucyjny przyłączony do systemu 

przesyłowego dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie tymczasowego pozwolenia 

na użytkowanie ION, spełniają kryteria techniczne określone w NC DC, w dokumentach wydanych 

na jego podstawie, warunkach przyłączenia / połączenia, jak również IRiESP.

Przeprowadzenie prób obciążeniowych instalacji odbiorczej lub instalacji dystrybucyjnej 

lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego nie zagraża bezpieczeństwu 

mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-DC-ION
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